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مطالعات مدیریت ورزشی

پیشبینی چابکی سازمانی وزارت ورزشوجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و
مؤلفههای آن
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطة فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی در وزارت
ورزشوجوانان بود .روش پژوهش ،توصیفی ازنوع همبستگی بود .جامعة آماری متشکل از همة
کارکنان وزارت ورزشوجوانان (نمونه  180نفر) بود .از پرسشنامة فراموشی سازمانی جاللی و
خسروانی ( )1389و پرسشنامة چابکی سازمانی اسپیتزر ( )2007استفاده شد .روایی پرسشنامهها
بهتأیید  10نفر از خبرگان رسید و ازطریق آلفای کرونباخ ،پایایی بهترتیب  0/85و  0/93گزارش شد.
از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف -اسمیرنوف ،ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون)
استفاده شد .نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط معناداری وجود
داشت .ازبین عاملهای فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی بیشترین ارتباط را
داشت .نتایج رگرسیون نشان داد که فراموشی سازمانی و مؤلفههای آن (فراموشی سازمانی هدفمند،
ظرفیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی)  45درصد از چابکی سازمانی را پیشبینی کردند و ازبین
مؤلفههای فراموشی سازمانی ،عامل یادگیری سازمانی پیشبینیکنندة مهم چابکی سازمانی بود.
واژگان کلیدی :فراموشی هدفمند ،چابکی سازمانی ،یادگیری سازمانی ،مدیریت دانش
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مقدمه
سازمانهای امروزی در محيط پویا و سرشار از ابهام و متحول فعاليت میکنند .تغييرات فراوانی که
سازمانها و افراد با آن مواجه هستند ،از نيرویی برخوردارند که همچون سيل خروشانی هر نوع
مقاومتی را درهم میشکنند و همه را با خود بهجلو میبرند .بهعبارتدیگر ،وسعت و تنوع نيروی
تغييری که بر پيکر سازمانهای امروزی وارد میآید ،آنها را وادار به پذیرش این تغييرات میکند؛
بنابراین ،امروزه سازمانها نمیتوانند در جامعه حيات پایداری داشته باشند؛ مگر اینکه تغييرات را
بپذیرند و خود را با تغييرات داخلی و خارجی منطبق و همگام سازند (محمودوند .)56 ،1390،پيتر
دراکر ، 1اندیشمند برجستة مدیریت ،کليد موفقيتهای سازمانی را دانش میداند؛ زیرا ،ارزش
ازطریق نوآوری و توليد ایجاد میشود و حاصلشدن این دو نيز درگرو بهکارگيری دانش است.
بهبياندیگر ،انسان مجهز به دانش کليد تعيينکنندۀ اثربخشی سازمانها محسوب میشود (صفاری،
حميدی و جاللی فراهانی .)117 ،1388 ،افزونبراین ،در دهههای گذشته ،غالب سازمانها راهبرد
بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالشها و تغييرات محيطی انتخاب میکردند؛ اما،
اکنون دیگر رویکردها و راهحلهای گذشته قابليت و توانایی خود را برای مقابله با چالشهای
سازمانی و محيط بيرونی ازدست دادهاند و بهتر است رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین
رویکردهای گذشته شوند (شریفی و ژانگ772 ،2001 ،2؛ لين ،چون و تسن .)353 ،2006 ،3یکی از
رویکردهای نوین برای پاسخ به عوامل تغيير و تحول سازمانی ،چابکی سازمانی 4است .درواقع،
چابکی سازمانی بهمثابة الگوی 5جدید مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است .سازمان چابك
همواره آمادۀ یادگيری هر چيز جدیدی است که باعث افزایش بازدهی ناشی از بهرهگيری از
فرصتهای جدید شود (جعفرنژاد و شهایی .)86 ،1386 ،همچنين ،هر سازمان چابکی معموالً
دربرگيرندۀ چندین قابليت است که شامل پاسخگویی( 6توانایی شناسایی تغييرات ،واکنش سریع و
بهرهبرداری از آنها) ،شایستگی( 7مجموعهای از تواناییها که بهرهوری فعاليتها را درراستای اهداف
و مقاصد سازمان فراهم میکند) ،انعطافپذیری( 8توانایی پردازش محصوالت و خدمات متفاوت و
دستيابی به مقاصد مختلف با همان امکانات) و سرعت (توانایی انجام فعاليتها و عمليات در کوتاهترین
زمان ممکن) است (کرمی)86 ،1386 ،؛ بنابراین ،اگر سازمانی بهدنبال چابکی است ،باید این
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قابليتها را درنظر داشته باشد و تا جایی که ممکن است ،آنها را در خود پرورش دهد (زنجيرچی و
الفت .)24 ،1391 ،افزونبراین ،جکسون و جوهانسو )482 ،2003( 1معتقدند چابکی تمرکز بر
منافع است و میتواند بهصورت توانایی برای لمس تغييرات بلندمدت که قدرت ابتکار و نوآوری در
سازمان را بهکار میگيرد ،تعریف شود .بهنظر آنها ،انعطافپذیری پيشنياز چابکی است و اینکه
چابکی هدف نيست؛ بلکه ،وسيلهای ضروری برای ادامهدادن رقابت در محيطی سرشار از تغيير و
نبود اطمينان است .همچنين ،اساس و بنيان سازمان چابك ،یکپارچهسازی سيستم فناوری
اطالعات ،کارکنان و فرایندهای سازمانی هماهنگ و انعطافپذیر برای پاسخگویی سریع به اتفاقات
و تغييرات محيط است؛ بنابراین ،از چابکی بهعنوان الگوی تجاری قرن بيستویکم حمایت شده
است که راهبرد موفقيتآميز مطرحی در دوران کنونی است .افزونبراین ،سازمانها نهفقط یاد می-
گيرند ،بلکه فراموش نيز میکنند .درحقيقت ،مدیریت دانش بهدنبال خلق فرایندهایی است که
نهتنها برای یادگيری و حفاظت از دانش مفيد بهکار برده میشوند ،بلکه برای یادنگرفتن و پرهيز از
آنچه مفيد نباشد ،بهکار میآیند؛ بنابراین ،فراموشی مانند یادگيری ،ساده نيست و ممکن است
زیانآور یا سودمند باشد .دراینميان ،سازمان با اطالعات مفيد و غيرمفيد گستردهای نيز مواجه
خواهد بود که در حافظة سازمان انباشته شده است و برخی اوقات ،اطالعات اضافی مانع حرکت
سریع سازمان هستند و موجب چابکی آن خواهند شد؛ بنابراین ،باید عامدانه و آگاهانه بسياری از
این اطالعات غيرمفيد را از حافظة سازمان پاك کرد یا بهاصطالح ،با فراموشی سازمانی هدفمند،2
حافظة سازمان را برای یادگيری دانش جدید و چابکی سازمان آماده نگه داشت (ربيعی و مشبکی،
 .)194 ،1388بهعالوه ،فراموشی سازمانی بهصورت فرایند تركکردن ،جانشينکردن و زوال دانش
با تأکيد بر تغيير دانش تعریف میشود .فراموشی سازمانی نهفقط شکل مهمی از یادگيری است،
بلکه تکميلکنندۀ آن نيز است و منجر به فرایند جدید یادگيری سازمانی میشود .نظریهپردازان،
فراموشی سازمانی را بهصورت فرایند تغيير یادگيری تعریف میکنند و یادگيری دوباره در حافظة
سازمانی را فرایند ترك حافظة عمدی و فرایند بازسازی بخشی از سازمان تعریف میکنند (جيانگ و
فو.)1 ،2010 ،3
در سالهای اخير ،فراموشی سازمانی توجه بسياری از پژوهشگران را بهخود جلب کرده است.
هوالن ،فيليپس و الورنس )423 ،2004( 4فراموشی سازمانی را به چهار بخش زوال حافظه ،ناتوانی
1. Jackson & Johansson
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در فهم ،یادگيریزدایی و خودداری از عادتهای بد دستهبندی کردند .عالوهبراین ،یادگيری سازمانی
به فرایندهایی مربوط است که بهوسيله آنها ،سازمانها به ذخيرههای دانش و توانایی خود اضافه
میکنند و برعکس ،فراموشی سازمانی ازدستدادن چنين دانشی است .به عقيدۀ آنها ،فراموشی
میتواند به دو بعد فراموشی عمدی و تصادفی تقسيم شود .آنها فراموشی سازمانی را به اشکال
فراموشی تصادفی ،فراموشی هدفمند ،یادگيریزدایی و اجتناب از عادتهای بد تقسيم کردند.
فراموشی تصادفی (سهوی) خود بر دو نوع زوال حافظه و ناتوانی در دریافت است .زوال حافظه زمانی
روی میدهد که دانش خوب تثبيتشده ،سهوی ازدست میرود و ناتوانی در دریافت زمانی ایجاد
میشود که دانش جدید ،سهوی ازدست میرود؛ قبل از آنکه بتواند در حافظة سازمان تثبيت گردد.
افزونبراین ،فراموشی هدفمند نقطة مقابل فراموشی تصادفی است .برعکس فراموشی تصادفی که
رقابتیبودن سازمان را کاهش میدهد ،فراموشی هدفمند آن را افزایش میدهد .یادگيریزدایی
عامل سوم است که برای یادگيریزدایی دانش ،یك سازمان بهصورت عمدی چيزی را که در
حافظهاش تثبيت شده است ،ازبين میبرد .این فرایند میتواند بهاندازۀ یادگيری مهم باشد؛ بهویژه
زمانیکه سازمان نياز دارد دانشی که موفقيتش را تحليل میبرد ،از خود دور کند .عامل چهارم،
اجتناب از عادتهای بد است که دراینراستا ،سازمانها مانند افراد میتوانند عادتهای بد را
فرابگيرند .دراینرابطه ،سازمانهای موفق قادرند چنين دانشی را بهطور عمدی قبل از اینکه در
حافظههای سازمانیشان تعبيه شود ،فراموش کنند؛ بنابراین ،سازمانها میتوانند دانش را به یکی
از چهار شيوۀ زوال حافظه ،ناتوانی در فهم ،یادگيریزدایی و خودداری از عادتهای بد فراموش
کنند؛ بسته به اینکه آیا ازدستدادن عمدی یا تصادفی است یا اینکه اطالعات در سازمان تعبيه
میشوند یا جدید هستند.
پژوهشهای مختلف و پراکندهای در حوزههای مختلف سازمانی بهویژه سازمانهای ورزشی انجام
شدهاند؛ برای مثال ،کالنی ،ترخانی ،محمدی و طيبی ( )75 ،1392با بررسی رابطة قابليتهای
یادگيری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزشوجوانان ایران نشان دادند که خردهمقياس دید
سيستمی برای یادگيری سازمانی و کيفيت جامع برای چابکی سازمانی بيشترین ميانگين را نسبت به
دیگر مؤلفههای متغير موردنظر بهدست آوردند .همچنين ،یادگيری سازمانی رابطة معناداری با
چابکی سازمان داشت .بهعالوه 64 ،درصد از چابکی ازطریق قابليتهای یادگيری سازمانی تبيين شد.
الفت و زنجيرچی ( )24 ،1389با استفاده از تحليل پوششی دادهها ،کارایی سازمانها را ازلحاظ
چابکی بررسی کردند .در این مدل ،توانمندسازهای چابکی راهبرد ،منابع انسانی ،مدیریت کيفيت
فراگير ،توليد بهموقع ،فناوری اطالعات و مدیریت فناوری ،ورودی مدل و توانمندی چابکی ،خروجی
مدل درنظر گرفته شدند و مشخص شد که سطح باالی توانمندی سازمان نمیتواند دليلی برای
چابکی آن باشد .حاجیعزیزی ،دختعصمتی و مرادی ( )317 ،1388در پژوهشی با عنوان «فراموشی
سازمانی :رویکردی نوین در مدیریت دانش» گزارش کردند که در سازمانها ،فراموشی در هر دو حالت
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مثبت و منفی روی میدهد؛ اما ،سودمندی فراموشی سازمانی در گسترش دانش سازمانی و پيشرفت
مدیریت دانش ،به نوع مثبت آن؛ یعنی ،فراموشی سازمانی هدفمند مربوط است .نتایج پژوهش مشبکی،
بستام و دهیادگاری ( )45 ،1391درمورد ارتقای عملکرد سازمانی ازطریق فراموشی سازمانی هدفمند
نشان داد که فراموشی سازمانی هدفمند و یادگيری سازمانی ازطریق ارتقای ظرفيت مدیریت دانش،
بر عملکرد سازمانی اثر میگذارد .صادقيان ،یعقوبی و اعزازی ( )103 ،1391در مطالعهای با هدف
بررسی رابطة فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی ،به این نتيجه رسيدند که بين این دو
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .جونجيان و چن )1 ، 2010( 1به بررسی ارتباط فراموشی سازمانی
و نوآوری سازمانی با نقش ميانجی ظرفيت یادگيری سازمانی در کارکنان چينی پرداختند .نتایج نشان
داد که فراموشی سازمانی هدفمند تأثير مستقيم و غيرمستقيمی بر نوآوری سازمانی داشت؛ درحالیکه
نقش ميانجی یادگيری سازمانی در این ارتباط ،مهم گزارش شد .در حوزۀ رضایتمندی بهمثابة بخشی
ازمدیریت کيفيت فراگير ،مؤمنی و پوراسدی ( )41 ،2014به بررسی ارتباط بين چابکی سازمانی و
رضایتمندی کارکنان مؤسسة اعتباری سامان پرداختند که بين چابکی سازمانی و رضایتمندی کارکنان
رابطة قوی و مثبتی را گزارش کردند .افزونبراین ،در حوزۀ ورزش که اغلب سازمانهای فعال در این
بخش ،غيرانتفاعی و خدمتمحور هستند ،بحث چابکی سازمانی که تحتتأثير کيفيت خدمات و
رضایتمندی مشتریان است ،مهم است .همچنين ،پژوهشهای اندکی در حوزۀ سازمانهای ورزشی
درمورد چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی بهعنوان حوزههای نوظهور مدیریت انجام شدهاند؛ برای
مثال ،رمضانيان ،مالئی و آبساالن ( )1392در بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزشوجوانان
استانها با استفاده از روش تحليل عاملی اکتشافی ،چهار عامل مدیریت منابع انسانی ،مدیریت کيفيت
جامع ،مدیریت تغيير و مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی را بهعنوان ابعاد اصلی چابکی سازمانی
شناسایی کردند .بهعالوه از دیدگاه کارکنان ،مدیریت کيفيت جامع ،قویترین بعد چابکی و مدیریت
منابع انسانی ،ضعيفترین بعد چابکی ادارات ورزشوجوانان بودند .شيری ( )87 ،2014در بررسی
رابطة سبكهای مدیریت تعارض با چابکی سازمانی در کارکنان دانشگاه ایالم به این نتيجه دست
یافت که بين سبكهای مدیریت تعارض با چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت.
عالوهبراین ،پيشنهاد شد که چابکی سازمانی موجب تسهيل ارائة خدمات به مشتریان و انطباق با
تغييرات سریع محيط خارجی میشود.
با مرور پژوهشهای نسبتاً کمی که درزمينة متغيرهای پژوهش انجام شدهاند ،باید بيان کرد که
سازمانها و بهویژه سازمانهای ورزشی برای بهبود جایگاه رقابتی خود در عصر حاضر که به دوران
دانایی و عصر دانش شناخته شده است ،نيازمند یادگيری سازمانی ،کسب دانش نوین و فراموشکردن
1. Junjian & Chen
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دانش بهکارنبردنی گذشته یا فراموشی سازمانی هستند .عالوهبراین ،با توجه به اهميت ورزش در
جامعه شاهد آن هستيم که سازمانهای ورزشی درزمينة استفاده از دانش موجود خود در امور مربوط
به تربيتبدنی و ورزش مشکالت بسياری دارند و با توجه به رقابت تنگاتنگ بين سازمانها برای
استفاده از دانش جدید و بهروز محيط و سازگارشدن با آن ،باید سازمانها بتوانند دانش قدیمی و
ناکارآمد خود را کنار بگذارند و دانش جدید را جایگزین آن کنند؛ ازاینرو ،در دنيای پررقابت امروزی
سازمانهایی موفق خواهند بود که سهم بيشتری از دانش سازمانی را داشته باشند (مشبکی ،عندليب
اردکانی و عندليب اردکانی .)84 ،1390 ،دراینراستا ،یکی از سازمانهای ورزشی مهم کشور ،وزارت
ورزشوجوانان است که عالیترین مرجع اثرگذار بر تمامی فعاليتهای ورزشی و مسائل مربوط به
جوانان در ایران است و ارتباطات وسيعی با سازمانهای مختلف داخلی و بينالمللی دارد.
عالوهبراین ،نقش چشمگيری در ارتقای سطح ورزش و سالمت ،توسعة پایدار و غرور ملی کشور دارد
و همانند دیگر سازمانها ،درراستای دستيابی به اهداف سازمانی خود ،نيازمند یادگيری مستمر در
تمام سطوح کاری سازمان است .با توجه به اهداف وزارت ورزشوجوانان ،درصورتیکه کارکنان این
وزارتخانه دانش خود را با تغييرات محيطی افزایش ندهند و چابکی و انعطافپذیری الزم را نداشته
نباشند ،احتماالً پاسخگوی محيط پرتالطم داخلی و رقبای بيرونی که با سرعت فزایندهای بهسمت
یادگيری و سازمان یادگيرنده حرکت میکنند ،نخواهند بود .با توجه به اینکه به مقولة فراموشی
سازمانی کمتر توجه شده است ،در این پژوهش تالش شده است که ارتباط فراموشی سازمانی هدفمند
با چابکی سازمانی در کارکنان وزارت ورزشوجوانان بررسی شود.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،توصيفی و ازنوع مطالعات همبستگی است .جامعة آماری پژوهش متشکل از همة
کارشناسان وزارت ورزشوجوانان در ساختمان شمارۀ یك و شمارۀ دو این سازمان بود که در شش
حوزۀ معاونت ساماندهی امور جوانان ،معاونت امور فرهنگی و تربيتی ،معاونت توسعة ورزش قهرمانی،
معاونت امور بانوان و توسعة ورزش همگانی ،معاونت حقوقی امور مجلس و استانها ،معاونت توسعة
منابع و پشتيبانی مشغول به کار بودند .شایان ذکر است که منظور از کارشناس ،مجموعة کارکنانی
از سازمان هستند که حداقل مدرك کارشناسی یا پست رسمی کارشناس دارند و بهصورت
تماموقت در سازمان موردبررسی مشغول به فعاليت هستند .براساس آمار بهدستآمده از مرکز آمار و
انفورماتيك وزارت ورزشوجوانان ،مجموع کارشناسان  340نفر بود .با توجه به تعداد جامعة آماری
پژوهش و براساس جدول نمونهگيری کرجسی و مورگان ( ،)1970تعداد نمونههای این پژوهش 200
نفر به روش نمونهگيری تصادفی ساده درنظر گرفته شد .درنهایت ،پس از توزیع پرسشنامهها180 ،
نفر بهطورکامل به پرسشنامهها پاسخ دادند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامة فراموشی سازمانی
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جاللی و خسروانی ( )1389استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظر اساتيد مدیریت ورزشی بررسی
شد و پایایی آن نيز ازطریق آلفای کرونباخ برابر با  0/85بهدست آمد .پرسشنامة ذکرشده دارای 40
سؤال بود که پنج سؤال مربوط به عامل فراموشی سازمانی هدفمند (برای سنجش ابعاد یادگيریزدایی
و پرهيز از عادات بد) 13 ،سؤال مربوط به عامل یادگيری سازمانی (برای سنجش ابعاد کسب دانش،
توزیع اطالعات ،تفسير اطالعات و حافظة سازمانی)  10سؤال مربوط به عامل ظرفيت مدیریت دانش
(برای سنجش ابعاد خلق و کسب دانش ،به اشتراكگذاری دانش ،یادگيری و بهبود) و  12سؤال مربوط
به عامل عملکرد سازمانی (برای سنجش ابعاد مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی ،یادگيری و رشد) بود.
پرسشنامة دیگر ،چابکی سازمانی بود که برای سنجش چابکی سازمانی از پرسشنامة استاندارد 32
سؤالی اسپيتزر )18 ،2007( 1استفاده شد .آذر ( )1390روایی و پایایی این پرسشنامه را تأیيد کرده
است و پایایی آن نيز ازطریق آلفای کرونباخ برابر با  0/93محاسبه شد .این پرسشنامه شش مؤلفة
چابکی سازمانی را (رهبری ،تغيير سازمانی ،فناوری ،خدمت به مشتری ،مدیریت عملکرد ،فرهنگ و
ارزشها) اندازهگيری کرد .پس از کسب مجوز از دانشکدۀ تربيتبدنی دانشگاه رازی ،برای جمعآوری
دادهها به بخش روابطعمومی وزارت ورزشوجوانان مراجعه شد و پس از انجام هماهنگیهای الزم،
پرسشنامهها دراختيار این بخش قرار گرفت و پس از توزیع آنها و مراجعات مکرر ،جمعآوری شدند.
برای تجزیهوتحليل دادهها از آمار توصيفی (ميانگين ،انحرافاستاندارد و جدول) و آزمونهای
کلموگروف -اسميرنوف ،2همبستگی پيرسون 3و تحليل رگرسيون 4استفاده شد.
نتایج

در جدول شمارۀ یك ،بخش توصيفی پژوهش نشان داده شده است.
جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی افراد
متغیرها
جنسيت

سن

ابعاد
مرد
زن
32-27
39-33
40-39

فراوانی

درصد

84
96
66
85
29

0/0 47
0/0 53
0/0 37
0/0 47
0/0 16
1. Spitzer
2. Kolmogorov-Smirnov
3. Pearson Correlation
4. Regression Analysis
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ادامه جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی افراد
متغیرها
تحصيالت

سابقة خدمت

ابعاد

فراوانی

درصد

110
56
14
85
95

0/0 61
0/0 31
0/0 8
0/0 47
0/0 53

کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
30-20
کمتر از  20سال

دادههای جدول شمارۀ دو نشان داد که بين متغيرهای فراموشی سازمانی (،)r=0/523, P˂0/05
فراموشی سازمانی هدفمند ( ،)r =0/389, P˂0/05ظرفيت مدیریت دانـش ( )r =0/311, P˂0/05و
یادگيری سازمانی ( )r =0/357, P˂0/05با چابکی سازمانی در کارکنان وزارت ورزشوجوانان ارتباط
معناداری وجود دارد.
جدول  -2آزمون ضریبهمبستگی پیرسون
متغیر مالک

چابکی
سازمانی

متغیرپیشبین
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی هدفمند
ظرفيت مدیریت دانش
یادگيری سازمانی
عملکرد سازمانی

شاخص
نمونه

همبستگی

سطح معناداری

180
180
180
180
180

0/523
0/389
0/311
0/357
0/186

*0/02
*0/03
*0/04
*0/02
0/131

*P˂ 0/05

براساس اطالعات جدول شمارۀ سه ،نتایج مجذور همبستگی چندگانه نشان داد که برپایة مدل اول،
متغير فراموشی سازمانی برابر با  ،0/273برپایة مدل دوم ،مؤلفههای فراموشی سازمانی و فراموشی
سازمانی هدفمند برابر با  ،0/351برپایة مدل سوم ،مؤلفههای فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی
هدفمند و ظرفيت مدیریت دانش برابر با  0/412و برپایة مدل چهارم ،مؤلفههای فراموشی سازمانی،
فراموشی سازمانی هدفمند ،طرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی برابر با  0/452از واریانس
چابکی سازمانی در وزارت ورزشوجوانان را تبيين کردند.

249

پیش بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان...
جدول  -3خالصة مدل رگرسیون چابکی سازمانی برپایة مؤلفههای فراموشی سازمانی
مدل

1
2
3
4

متغیر
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی
هدفمند
فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی
هدفمند ،طرفيت مدیریت دانش
فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی
هدفمند ،ظرفيت مدیریت دانش،
یادگيری سازمانی

همبستگی

0/523

مجذور

مربع مجذور

خطای

دوربین

همبستگی

همبستگی

استاندارد

واتسون

0/273

0/271

0/921

0/592

0/351

0/345

0/850

0/645

0/412

0/407

0/784

0/673

0/452

0/443

0/736

1/837

در جدول شمارۀ چهار ،نتایج آزمون تحليل رگرسيون نشان داد که برپایة مدل اول ،متغير فراموشی
سازمانی (91 )=67/796, P˂0/01و ،)F)1برپایة مدل دوم ،مؤلفههای فراموشی سازمانی و فراموشی
سازمانی هدفمند (90 )=48/226, P˂0/01و ،)F)2برپایة مدل سوم ،مؤلفههای فراموشی سازمانی،
فراموشی سازمانی هدفمند و ظرفيت مدیریت دانش (89 )=42/454, P˂0/01و )F)3و برپایة مدل
چهارم ،مؤلفههای فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند ،ظرفيت مدیریت دانش و یادگيری
سازمانی (88 )=36/765, P˂0/01و )F)4بهطور معناداری توانایی پيشبينی چابکی سازمانی وزارت
ورزشوجوانان را دارند .ضرایب رگرسيون پيشبينی چابکی سازمانی برپایة مؤلفههای فراموشی
سازمانی در جدول شمارۀ پنج ارائه شده است.
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جدول  -4خالصة تحلیل رگرسیون متغیرهای پیشبینیکنندة چابکی برپایة مؤلفههای فراموشی سازمانی
مدل
1

2

3

4

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین

مقدار F

رگرسيون
باقیمانده
کل
رگرسيون
باقیمانده
کل
رگرسيون
باقیمانده
کل
رگرسيون

58/556
64/403
122/959
69/670
53/289
122/959
78/443
44/516
122/959
84/854

1
91
94
2
90
94
3
89
94
4

58/556
0/853

67/796

0/001

34/835
0/729

48/226

0/001

26/148
0/635

42/454

0/001

21/216

باقیمانده

38/105

88

0/573

36/765

0/001

کل

122/959

94

منبع تغییرات

سطح معناداری

P ˂ 0/01

مالحظة وزن استانداردشدۀ بتا نشان میدهد که برپایة مدل اول ،انحرافمعيار تغيير در فراموشی
سازمانی ،باعث  0/521انحرافمعيار تغيير در چابکی سازمانی ،برپایة مدل دوم ،انحراف معيار تغيير
همزمان در مؤلفههای فراموشی سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند ،بهترتيب باعث  0/511و 0/381
انحرافمعيار تغيير در چابکی سازمانی ،برپایة مدل سوم ،انحرافمعيار تغيير همزمان در مؤلفههای
فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند و ظرفيت مدیریت دانش ،بهترتيب باعث ،0/474
 0/317و  0/268انحرافمعيار تغيير در چابکی سازمانی و برپایة مدل چهارم ،انحرافمعيار تغيير
همزمان در مؤلفههای فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند ،ظرفيت مدیریت دانش و
یادگيری سازمانی ،بهترتيب باعث  0/245 ،0/339 ،0/389و  0/239انحرافمعيار تغيير در چابکی
سازمانی در وزارت ورزشوجوانان میشود؛ بنابراین ،براساس مدل چهارم ،معادلة پيشبينی چابکی
سازمانی وزارت ورزشوجوانان برپایة مؤلفههای فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند ،ظرفيت
مدیریت دانش و یادگيری سازمانی را میتوان بدینصورت نوشت.
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جدول  -5ضرایب رگرسیون پیشبینی چابکی سازمانی برپایة مؤلفههای فراموشی سازمانی
مدل
1

2

3

4

ضریب

میزان بتا

ثابت
فراموشی سازمانی
ثابت
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی هدفمند
ثابت
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی هدفمند
ظرفيت مدیریت دانش
ثابت
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی هدفمند
ظرفيت مدیریت دانش
یادگيری سازمانی

-1/591
0/195
-1/891
0/164
0/068
-3/155
0/144
0/082
0/117
-3/653
0/125
0/073
0/107
0/116

خطای
استاندارد
0/326
0/034
0/310
0/023
0/017
0/446
0/022
0/016
0/033
0/468
0/022
0/014
0/030
0/038

میزان بتا

0/521
0/511
0/381
0/474
0/317
0/268
0/389
0/339
0/245
0/239

میزان

سطح

تی

معناداری

-4/873
8/234
-5/200
7/148
4/100
-6/075
6/456
5/124
3/730
-7/070
5/051
4/655
3/557
3/161

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

P ˂ 0/01

(نمرۀ یادگيری سازمانی × ( + )0/116نمرۀ ظرفيت مدیریت دانش × ( + )0/107نمرۀ فراموشی
سازمانی هدفمند × ( + )0/073نمرۀ فراموشی سازمانی × 3/653 + )0/125
= چابکی سازمانی
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف پيشبينی چابکی سازمانی در وزارت ورزشوجوانان با استفاده از فراموشی سازمانی
و مؤلفههای آن انجام شد .بررسی ویژگیهای جمعيتشناختی پاسخدهندگان نشان داد که نيمی از
کارشناسان ( 47درصد) مردان و نيمی دیگر زنان ( 53درصد) بودند .ميانگين وضعيت سنی
پاسخگویان 35 ،سال و سابقة خدمتی آنها  12سال بود که نشاندهندۀ استفاده از نيرویهای
باتجربه در پيکرۀ وزارت ورزشوجوانان است .ازنظر سطح تحصيالت نيز حدود دوسوم از پاسخگویان
موردمطالعه تحصيالت کارشناسی و باالتر داشتند که نشاندهندۀ سطح مناسب تحصيالت در این
سازمان ورزشی است.
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یافتههای پژوهش نشان داد که غير از مولفة عملکرد سازمانی ،بين سه مولفة دیگر فراموشی سازمانی؛
یعنی ،فراموشی سازمانی هدفمند ،ظرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی با چابکی سازمانی در
وزارت ورزشوجوانان ارتباط معناداری وجود داشت .این نتيجه همسو با یافتههای پژوهش صادقيان و
همکاران ( )1391بود که بين فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی رابطة مثبت و معناداری
را گزارش کرده بودند و نيز همسو با مطالعة هوالن ،آگون ،بيم ،کشين )2007( 1که فراموشی سازمانی
را عامل مهمی در ایجاد تغييرات سازمانی و فرایند یادگيری قلمداد کرده بودند .همچنين ،پژوهش
هوالن  ،فيليپس ،الورنس ( )423 ،2004با عنوان «یادآوری چيزهای گذشته :فراموشی سازمانی فعال»
همراستا با یافتة پژوهش حاضر بود .آنها بيان کردند که پژوهشگران مدیریتی باید به فراموشی
سازمانی برای درك بهتر پویاییهای دانش در سازمانها توجه بيشتری کنند .همچنين ،فراموشی
میتواند توجيهکنندۀ دالیل حذف دانش به شکل عمدی یا غيرعمدی باشد .افزونبراین ،مدیران
وزارت ورزشوجوانان میتوانند با یادگيری سازمانی (فراموشی هدفمند قوانين و مقررات منسوخ و
غيرکاربردی) ،بازنگری در ساختار سازمانی و برقراری ارتباطهای مطلوب بين بخشهای مختلف
وزارتخانه ،چابکی سازمانی را تسهيل کنند .در این ارتباط ،بيل گيتس بنيانگذار و مدیر ماکروسافت
بيان کرد اگر سازمانها بتوانند با چابکی و دانش سازمانی سازوکارهای ایجاد تحول و دگرگونی را در
خود ایجاد کنند ،دیگر نباید نگران آیندۀ غيرقابلپيشبينی باشند .بهعبارتدیگر ،سازمانها باید
سریعتر از رقبا ،فرایندها ،فرآوردهها و خدمات خود را با استفاده از دانش تغيير دهند.
در تحليل این موضوع باید بيان شود که پژوهش در حوزۀ سازمانهای ورزشی بهسبب ماهيت متفاوت
آنها (غيرانتفاعیبودن) که محصول نهایی آنها؛ یعنی ،خدمات که غيرملموس است با سایر سازمانها
(انتفاعی) که محصول نهایی آنها کاالی ملموس است ،متفاوت است .در تبيين ارتباط بين فراموشی
و برخی مولفةهای آن با چابکی سازمانی در این پژوهش باید بيان شود سازمانها و بهویژه وزارت
ورزشوجوانان برای بهبود عملکردشان در تمامی حوزهها ،نياز به تقویت و ارتقای ظرفيت مدیریت
دانش دارند؛ زیرا ،اهميت مدیریت دانش عاملی برای حفظ مزیت رقابتی محسوب میشود .همچنين،
بهبود ظرفيت مدیریت دانش مستلزم تسهيل و مدیریت یادگيری سازمانی است تا کارکنان بتوانند با
تسهيم مقررات جاری و تغيير در درك مشترك افراد ،بر فرایند یادگيری سازمانی و بر مدیریت
فراموشی سازمانی اثر بگذارند .بهتبع آن ،این پيامدها موجب چابکی وزارت ورزشوجوانان بهعنوان
متولی مدیریت ورزش در همة ابعاد در کشور خواهد شد .افزونبراین ،در تحليل نبود ارتباط بين
عملکرد سازمانی با چابکی سازمانی در این پژوهش ،مطابق با نتایج مطالعة جيانگ و فو )2010( 2باید
1. Holan, Akgun, Byrn & Keskin
2. Jiang & Fu
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گفت عملکرد یك سازمان چابك همزمان بر دو محور فعاليت مؤثر و کارا و کسب نتایج جمعی تکيه
دارد؛ بنابراین ،بهنظر میرسد پيشنيازهای عملکرد سازمانی در وزارت ورزشوجوانان؛ یعنی ،انجام
فعاليتها با کارایی الزم و انجام کارگروهی برای تحقق اهداف سازمانی ،هنوز بهخوبی محقق نشده
باشند که شاید این مطلب توجيهی برای نبود ارتباط باشد .افزونبراین ،سازمانهای ورزشی عصر
حاضر مانند وزارت ورزشوجوانان درمعرض تغييرات ناپيوستهای قرار دارند .ارتباط و تعامل این
سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حاميان مالی ،فدراسيونها و هيئتهای
ورزشی و سایر سازمانهای ورزشی بينالمللی و مهمتر از همه ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و
فرهنگی همگی دست به دست هم دادهاند تا محيط پرتالطمی را برای وزارت ورزش ایجاد کنند .در
چنين شرایطی ،اگر کارکنان دانش خود را با تغييرات محيطی افزایش ندهند و چابکی و انعطاف-
پذیری الزم نداشته باشند ،احتماالً پاسخگوی محيط پر تالطم داخلی و رقبای بيرونی که با سرعت
فزایندهای بهسمت یادگيری حرکت میکنند ،نخواهند بود.
با توجه به تحليل رگرسيون ،یافتة دیگر این پژوهش نشان داد که فراموشی سازمانی و مؤلفههای آن؛
یعنی ،فراموشی سازمانی هدفمند ،ظرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی ،درمجموع  45درصد
از چابکی سازمانی را در وزارت ورزشوجوانان پيش بينی کردند .این یافته همسو با پژوهشهای کالنی
و همکاران ( )1392و الفت و زنجيرچی ( )1389است که در نتایج خود یادگيری سازمانی ،منابع
انسانی ،مدیریت کيفيت فراگير ،فناوری اطالعات و مدیریت فناوری را عوامل اثرگذاری بر چابکی
سازمانی معرفی کرده بودند .همچنين ،این یافته با مطالعة مؤمنی و پوراسدی ( )2014همراستا است
که ارتباط بين چابکی سازمانی و رضایتمندی را بهعنوان بخشی از مدیریت کيفيت تأیيد کردند و
رابطة قوی و مثبتی را بين چابکی سازمانی و رضایتمندی کارکنان گزارش کردند .بهعالوه ،نتایج
پژوهش جونجيان و چن ( )2010که به بررسی ارتباط بين فراموشی سازمانی و نوآوری سازمانی با
نقش ميانجی ظرفيت یادگيری سازمانی در کارکنان چينی پرداختند ،نشان داد که فراموشی سازمانی
هدفمند تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمی بر نوآوری سازمانی داشت و در این ارتباط ،نقش ميانجی
یادگيری سازمانی مهم گزارش شد .در تحليل این یافته باید گفت امروزه ،دانش و اطالعات به عوامل
تعيينکنندهای در موفقيت و قدرت رقابتپذیری سازمانها تبدیل شدهاند و مدیریت دانش بهعنوان
یکی از مباحث نوین سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است؛ بنابراین ،سازمانها برای بهبود جایگاه
رقابتی خود ناچار هستند که دانش موجود را حفظ کنند و همزمان به یادگيری دانشهای نوین
بپردازند .افزونبراین ،بحث مدیریت کيفيت که بر مشتریمداری تمرکز دارد ،یکی از ابعاد مهم
سازمانها بهویژه سازمانهای ورزشی است که خدمتمحور هستند؛ برایناساس ،کيفيت خدماترسانی
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به صاحبنفعان اصلی؛ یعنی جوانان ،ورزشکاران ،مربيان ،باشگاهها ،فدراسيونها و غيره بسيار مهم
است؛ زیرا ،در این رابطه هر چقدر کيفيت خدماترسانی بيشتر باشد ،رضایتمندی بيشتر است و
استفاده از فناوری و بهروزکردن اطالعات و سيستمهای خدمترسانی نيز مبنای چابکی را تشکيل
خواهند داد .دراینراستا ،شيری ( )2014در بررسی رابطة سبكهای مدیریت تعارض با چابکی سازمانی
در کارکنان دانشگاه ایالم به این نتيجه دست یافت که عالوهبر وجود ارتباط مثبت و معنادار بين
سبكهای مدیریت تعارض با چابکی سازمانی ،چابکی موجب تسهيل ارائة خدمات به مشتریان و
انطباق با تغييرات سریع محيط خارجی میشود.
در جمعبندی پایانی ،براساس نتایج پژوهش میتوان به مدیران و کارکنان وزارت ورزشوجوانان
پيشنهاد کرد که چابكسازی وزارت ورزشوجوانان گامی درراستای بلوغ سازمانی این وزارتخانه است
و یادگيری سازمانی ،مدیریت دانش و فراموشی سازمانی هدفمند ،مسير بلوغ سازمانی را تسریع
خواهند کرد .در این ارتباط ،عطافر ،شمی برزوکی و رادمهر ( )2013با بررسی سطح بلوغ سازمانی و
چابکی سازمانی در شرکتهای صنعتی اصفهان به این نتيجه دست یافتند که چابکی سازمانی پيشنياز
بلوغ سازمانی است و سازمان چابك دستيابی به اهداف راهبردی سازمان را تسریع میکند و قابليت
همسویی با تغييرات محيطی را ایجاد خواهد کرد .مطابق با نتایج پژوهش ،فراموشی سازمانی ،یادگيری،
مدیریت دانش و فراموشی هدفمند ،تقریب ًا نيمی از چابکی را در وزارت ورزشوجوانان پيشبينی کردند.
دراینراستا ،وزارت ورزشوجوانان باید بتواند با بازنگری و پایش اطالعات و ساختار سازمانی در برخی
موقعيتها ،آگاهانه برخی از دانش سازمانی استفادهنشدنی و منسوخ را کنار بگذارد و دانش جدیدی
را جایگزین کند .افزونبراین ،با توجه به ویژگی سازمانهای چابکی؛ یعنی آیندهنگری ،انعطافپذیری،
خالقيت و نوآوری و کيفيت خدمات ،مدیران وزارت ورزشوجوانان میتوانند به انطباق بيشتر وزارتخانه
با تغييرات محيطی و بهرهمندی از فرصتهای موجود در محيطهای پویای امروزی بپردازند و
درراستای ارتقا و توسعة همهجانبة اهداف سازمانی گام بردارند .همچنين ،سبك مدیریت وزارتخانه
باید بهسمت مدیریت مشارکتی ،تيمی و ساختار انعطافپذیر سوق یابد که این امر عالوهبر
رضایتمندی مشتریان و کارکنان ،به اثربخشی سازمانی نيز کمك خواهد کرد .همچنين ،میتوان
پيشنهاد کرد که وزارت ورزشوجوانان ساختار سازمانی را بهسمت ساختارهای منعطف ،انطباقپذیر و
نوآور هدایت کند .امور تفویضشدنی به سطوح پایين واگذار شود و تصميمگيریها بهصورت
غيرمتمرکز انجام گيرند .ساختارهای افقی و با پيچيدگی کم ،فرایند تغيير و تحول را در سازمان
تسهيل میکنند و چابکی سازمانی را بهوجود میآورند.
در انتهای این مقاله باید بيان شود چابکی سازمانی از مفاهيم نوین سازمانی در عرصة مدیریت و
سازمان است که سازمانهای امروزی که در محيط پویا و پيشبينینشدنی امروزی فعاليت میکنند،
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 سازمانهای ورزشی بهویژه با توجه به تفاوت آنها با سازمانهای، در این ارتباط.باید از آن بهره گيرند
 در توليد محصول نهایی که در محيط ورزش اغلب محصوالت آنها غيرملموس و ازنوع،غيرورزشی
 نيازمند چابکی سازمانی بيشتر و حذف ابعاد زائد سازمانی و اطالعات قدیمی و،خدمات هستند
.بهروزکردن چرخة ارائة خدمات هستند
 ازطریق فراموشی سازمانی و،در پژوهش حاضر تالش شد چابکی سازمانی وزارت ورزشوجوانان
 فراموشی، براساس نتایج پژوهش.مؤلفههای آن پيشبينی شود و ارتباط این متغيرها مشخص گردد
45 ، ظرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی،سازمانی و ابعاد آن؛ یعنی فراموشی سازمانی هدفمند
 لزوم توجه مدیران، دراینراستا.درصد از چابکی سازمانی را در وزارت ورزشوجوانان پيش بينی کردند
 منجر به کارایی و اثربخشی وزارت،به مقولة فراموشی سازمانی درراستای چابكشدن مجموعه
.ورزشوجوانان خواهد شد
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Abstract
This study aimed to anticipation of organizational agility in the Ministry of Youth
and Sports according to organizational forgetting and its factors. Method was
descriptive and type of correlation. Population was all employees of the Ministry
of Sport and Youth (n=180), respectively. The questionnaire targeted
organizational forgetting Jalali and colleagues (2010) and organizational agility
Spitzer (2007) was used. For validity using 10 sports management experts and its
reliability was confirmed by Cronbach's alpha, respectively, .85 and .93 percent
were reported. Descriptive and inferential statistics (K-S, Pearson and regression)
were used. Results showed significant correlation between organizational
forgetting and organizational agility. Among organizational forgetting factors,
Intentional organizational forgetting has most correlation with organizational
agility. Regression analysis showed that organizational forgetting and its factors
(Intentional organizational forgetting, knowledge management potential,
organizational lerning) anticipated 45 percent of organizational agility. Also,
among organizational forgetting factors, unlearning was most important anticipate
of organizational forgetting.
Keywords: Intentional Forgetting, Organizational Agility, Organizational
Learning, Knowledge Management
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